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Vi vil gerne, at der er et nærliggende erhvervsliv,
som kan levere nogle af de servicefunktioner i forbindelse med nationalparkcentret.
EjnEr FrøKjær, formand for Nationalpark Thy

Nationalparkcenter med to fordøre
by Og NatUR: Center ved Hawblink vil give adgang til både nationalparken og til et levende bysamfund
Af Morten Kyndby Holm
morten.kyndby.holm@nordjyske.dk

NR. VORUPØR: Det skal være
et center med to fordøre: Én
der vender ud mod den natur, som centret skal formidle. Mens man ad den anden
dør kommer direkte ud til et
levende bysamfund.
Det
pointerer
Ejner
Frøkjær, formand for Nationalpark Thy, hvis bestyrelse
nu arbejder på, at Hawblink
lige nord for Nr. Vorupør bliver det sted, hvor nationalparkcentret skal ligge.
- Vi vil gerne, at der er et

nærliggende
erhvervsliv,
som kan levere nogle af de
servicefunktioner i forbindelse med nationalparkcentret, siger han.
Samtidig betyder de mange turister i Vorupør mulighed for nogle ”strøgkunder”,
som - med et nationalparkcenter lige i udkanten af byen - kan blive opmærksomme på, at også naturen omkring Vorupør byder på nogle oplevelser.
Endelig har det haft betydning for nationalparkbestyrelsen, at Vorupør ligger
centralt i nationalparken -

og at der er rimelig gode muligheder for at komme til og
fra byen med offentlig transport.
5-600 m fra landingspladsen
Bestyrelsen har ikke peget
på en præcis byggegrund for
det kommende center. Men
der bliver tale om en placering 5-600 meter fra landingspladsen - nord eller syd
for Hawblink, forbindelsesvejen nord for byen mellem
landingspladsen og Kystvejen.
Forskellige
placeringer
tættere på landingspladsen

har også været i spil. Men
det ville ifølge Ejner Frøkjær
betyde ”for meget by og for
lidt natur”.
Ved Hawblink er der mulighed for at bygge på et offentligt ejet areal - området
er ejet dels af staten, dels af
Thisted Kommune. Det betyder dog ikke, at det nødvendigvis vil være uproblematisk at få tilladelse til byggeriet. Der er både en kystnærhedszone og fredningsbestemmelser i forhold til naturen at forholde sig til.
- Centret skal passes ind i
naturen, og der bliver noget

at arbejde med sammen
med både kommunen og
Naturstyrelsen, siger Ejner
Frøkjær.
Hvilke funktioner?
Størrelsen af byggeriet er
endnu et åbent spørgsmål,
som blandt andet afhænger
af, hvilke funktioner, der
puttes ind i huset. Centret
skal formidle naturoplevelser og være arbejdsplads for
nationalparkens medarbejdere. Men der er også mulighed for at det lokale turistbureau kan flytte ind, ligesom et samarbejde med Thi-

sted Museum om et kystkulturcenter er under overvejelse.
Indtil det er afklaret, kan
Ejner Frøkjær ikke sige noget
om, hvor mange millioner,
der skal bygges for.
Han er også varsom med
at komme med et bud på,
hvornår nationalparkcentret kan stå færdigt:
- Jeg så gerne, at det kunne
blive om to år. Men det er
nok for optimistisk med de
udfordringer, som ligger forud, siger han.

Tre studerende ved arkitektur- og designuddannelsen på Aalborg Universitet har skitseret et nationalparkcenter ved Hawblink i Vorupør som deres afgangsprojekt. De forestiller sig centret delt i to bygninger: En med turistinformation og et udstillingsaral, mens den anden bygning skal rumme café og nationalparkens sekretariat. De tre studerende - Janni Nesager Toft, Dorothy Hild Jensen og Malene Jensen - har fået topkarakter for deres projekt.
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”Arbejder videre med Hawblink”

NR. VORUPØR: - Det er rigtig

VORUPØR: Stenbjerg, Klitmøller, Agger. Eller et helt fjerde sted inde i nationalparken.
Forslagene har været mange, når det gælder placeringen af det center, som skal formidle oplevelserne i Nationalpark Thy.
Nationalparkens bestyrelse har tidligere peget på
Stenbjerg, men den placering mødte modstand både lokalt og fra et stort flertal i Tisted Byråd.
Nu er pilen så rettet mod Vorupør. Og denne gang er
det både en enig bestyrelse og et enigt nationalparkråd,
der står bag, fortæller Ejner Frøkjær - som erkender, at
det ikke var tilfældet, da Stenbjerg var det foretrukne
sted - selv om der udadtil var enighed.
Der er ifølge formanden også enighed om, at det er en
placering ved Hawblink, ”vi arbejder videre med”. Bag
den formulering ligger ifølge formanden ikke uenighed
om, at det er denne og ikke en anden placering i eller
omkring Vorupør, som er den rigtige. Men at der er ting,
som mangler at blive afklaret.
- Vi skal lave aftaler med lodsejerne og med myndighederne. Der er mange ting, som vi ikke er 100 procent
sikre på at kunne løse, siger Ejner Frøkjær.mkh

rart, at nationalparkens bestyrelse har fået truffet en
beslutning. Som Vorupørmand er jeg selvfølgelig superglad for, at de peger på
Vorupør. Og det tror jeg hele
byen er.
Det siger Knud Funch, formand for Vorupør Borgerforening, oven på beslutningen om, at nationalparkcentret skal ligge i Vorupør.
Eller rettere: Ved Hawblink lige nord for byen. Og
den placering er ifølge Knud
Funch ikke nødvendigvis
ringere end én tættere på
landingspladsen:
- Vi kunne få løst et problem med en forladt bygning - den tidligere Restaurant Landingspladsen - hvis
nationalparkcentret
blev
placeret dér. Omvendt bliver
det måske for voldsomt, hvis
det hele bliver samlet på landingspladsen. Der er nogle
kvaliteter ved en placering,
så nationalparken så at sige
kommer ind i centret. Og
trods alt er det i gåafstand
fra landingspladsen, siger
Knud Funch.
Han håber på en god synergi i forhold til byen - og
måske på nogle flere arbejdspladser.

- Det er svært at sige, hvad
det vil betyde. Men vi kan da
håbe på bosætning af en familie eller to.
Kystkulturcenter
Ud over Nationalpark Thy
har også Museet for Thy og
Vester Hanherred planer om
et nyt oplevelsescenter - et
kystkulturcenter - i Vorupør.
Selv om nationalparkcentret
nu ser ud til at ligge 5-600
meter fra landingspladsen,
vil museumsleder Jytte Niel-

sen ikke afskrive et samarbejde mellem de to centre:
- Kystkulturcentret kunne
måske godt deles op, hvis
nogle af de gode historier
om kystkulturen kan fortælles i nationalparkcentret, siger hun.
Jytte Nielsen - der selv sidder i bestyrelsen for Nationalpark Thy - er i øvrigt parat til at stille museets ekspertise til rådighed for nationalparkcentret.
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